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INSTITUTO DE ENSINO DE SEGURANÇA DO PARÁ - IESP
CONSELHO SUPERIOR DO IESP- CONSUP

RESOLUÇÃO Nº 201/2017-CONSUP
JEANNOT JANSEN DA SILVA FILHO,
Secretário de Estado de Segurança
Pública e Defesa Social e Presidente do
CONSUP, no uso de suas atribuições
legais, previstas pelo art. 5º, da Lei
Estadual nº 6.257, de 17 de novembro
de 1999, concomitantemente com o art.
17, do Estatuto do IESP, aprovado pela
resolução nº 12/1999, do Conselho
Estadual de Segurança Pública (CONSEP).

CONSIDERANDO a necessidade de sistematizar as práticas realizadas no sistema
penitenciário nas áreas de segurança publica e tratamento penal tendo como horizonte, a
unidade, a melhoria e o funcionamento em rede do sistema penitenciário paraense, visando
cumprir de forma plena, o princípio da dignidade da pessoa humana.

CONSIDERANDO a apresentação do plano de trabalho do Curso de capacitação em serviços
penais – modalidade presencial e à distância, elaborado pela Escola de Administração
Penitenciária, com carga horária de 24 horas/aula modalidade presencial e 40 horas/aula na
modalidade EAD, após deliberação e aprovação do Conselho Superior do IESP, em sessão
realizada no dia 15 de fevereiro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o plano de trabalho do Curso de capacitação em serviços penais –
modalidade presencial e à distância, com carga horária de 24 horas/aula modalidade
presencial e 40 horas/aula na modalidade EAD, elaborado pela Escola de Administração
Penitenciária.
Art. 2º A implementação e execução das atividades obedecerão aos procedimentos
previstos no Projeto do curso;
Art. 3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se às
disposições em contrário.

Plenário do CONSUP, 15 de fevereiro de 2017.

JEANNOT JANSEN DA SILVA FILHO
Presidente do Conselho Superior do IESP

Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social
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